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• Co2mmunity –hankkeen yleistilannekatsaus ja keskustelua

• Policy paper 1.luonnos foorumiin Tallinnassa 11.-12.3.2020: 
ajankohtaiset haasteet Suomessa uusiutuvan yhteisöenergian 
mahdollisuuksille politiikan näkökulmasta (ml. lainsäädäntö ja 
omistusmuodot, luvanvaraisuus vs. oma yhteisö)

• Retki kerrostaloyhtiöön Pohjolankatu 18-20 Tampereella. GNF 
järjestää 31.3.2020.

• Hanke päättyy syyskuun lopussa. Viimeiset aktiviteetit ?

Keskustelutilaisuuden 3.3.2020 ohjelma



Mikä on RENCOP ja mihin se liittyy ?

• http://co2mmunity.eu/

• Renewable Energy Co-operative Partnerships - RENCOP’s

• Aim: Support citizens

to co-finance, co-develop,

and co-operate 

renewable energy projects

• http://co2mmunity.eu

/newsletter

Liity postituslistalle!

http://co2mmunity.eu/
http://co2mmunity.eu/newsletter
http://co2mmunity.eu/newsletter


RENCOP –kumppanuudet Co2mmunity-
hankkeessa – alueet ja fokukset 

• Schleswig-Holstein (Germany) - wind energy

• Middelfart (Denmark - solar PV, ground source heat pumps

• Estonia,Tartu Regional Energy Agency TREA - solar PV and combination of RE into one
eco-village concept

• Helsinki-Uusimaa (Finland)- hybrid systems for aging block of flats

• South Ostrobothnia (Finland) - solar PV, biofuel micro-CHP

• Marupe (suburb of Riga, Latvia) - solar panels

• Kaunas region (Lithuania) - ?

• Poland – gneral talks about solar, bio energy, wind, geothermal, energy storage

• Southeast Sweden - grid-connected solar PV



• “The Commission defines a Renewable Energy Community as: 

…an SME or a not for-profit organisation, the shareholders or members of which 
cooperate in the generation, distribution, storage or supply of energy from 
renewable sources…”

• Community energy/CE project needs to fulfil the following criteria:

1. At least 51% of the shareholders or members with voting rights of the entity 
running the project are natural persons

2. At least 51% of the shares or participation rights of the entity running the 
project are owned by citizens who live in the region

3. At least 51% of the seats in the board of directors or managing bodies of 
the entity running the project are reserved to citizens who live in the region

4. Participation of local community members, i.e. project outsiders, is made 
possible

Mikä on uusiutuva yhteisöenergia?
Yhteisöenergia projekti –määritelmällä 
on 3 kriteeriä sitä pyörittävälle 
organisaatiolle ja 1 yleinen:

1. Organisaatiossa yli 51% ovat 
luonnollisia henkilöitä

2. Omistajista yli 51 % asuu alueella
3. Hallinnoivissa elimissä yli 51% 

paikoista on varattu 
paikallisille/alueella asuville

Yleinen kriteeri:
1. Paikallisyhteisöillä on mahdollisuus 

osallistua





Nostoja Policy Paper –luonnoksen       1(2) 
kommenttikierroksesta – yleiset 



Nostoja Policy Paper –luonnoksen       2 (2) 
kommenttikierroksesta – spesifiset



• Mukana yrityksiä, tutkijoita, yhdistyksiä sekä Helsingin kaupungin 
edustajia

• Tänään on ryhmän viides kokous (lisäksi oli erillinen kv-RENCOP 
kokous toukokuussa 2019)

• Alussa fokus: aurinkosähkö

• Laajennettu fokus: aurinkosähkö- ja -lämpö, maalämpö- ja 
poistoilmahukkalämpöjen hyödyntäminen,…. Muuta?

• Fokuksen laajentamisen perustelu: oli erityisesti RENCOP-
kumppanuusryhmän asiantuntijoiden selkeät näkemykset, joiden 
mukaan hybridijärjestelmillä sekä ostoenergian säästöpotentiaalin 
kokonaisvaltaisella tarkastelulla taloyhtiöissä on helpompaa saada 
päätöksenteon prosessi etenemään sekä saada investoinnille 
kannattavuutta.

Helsinki-Uusimaa RENCOP



Kutsuminen mukaan Hki-Uudenmaan RENCOP-ryhmään ja 
03.03.2020 kokoukseen 

• Sähköpostitse (yhteensä 40 henkilöä)

• LinkedIn postaus

• GNF:n nettisivut

• Google Form lomake



• Lapinjärven kunta ja Aalto-yo – jatkohankehakemukseen tuli CE Rural pilotti, 

tänään 3.3 Oodissa Husulanmäki –tilaisuus klo 17:45

• Lohjan seudun kiertotalousklusteri 20 v. tilaisuudessa puheenvuoro syksyllä 
2019, erillinen tapaaminen tammikuussa Lohjan kaupungin edustajan kanssa

• Yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan liiton ja Thermopoliksen kanssa retken järjestely 
Tampereelle Pohjolankatu 18-20 taloyhtiöön 31.3.

• LinkedIn postaukset ja kommentit

• Twiitit

• Puheenvuoroissa

• Keskusteluissa

Viestimällä ja kommunikoimalla aiheesta on Co2mmunity –asiaa     1 (4) 
edistetty:                              
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Mielipide- ja 
järjestelmänkuva
us -kooste tehty 
tähän: 
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Retkestä 31.3 Tampeerelle… Kutsut ulos 4.3! 



Kiitos!

evilina.lutfi@gnf.fi

Green Net Finland

p. 050 436 2661

Evilina Lutfi


